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 Введення навчальної дисципліни – політоло-
гії – у вищих навчальних закладах України пок-
лало початок значних змін у системі освіти на-
шої держави. 
Враховуючи потреби поглибленого вивчення 

теорії та практики суспільного життя, нові про-
цеси і умови ринкової економіки, необхідність 
засвоєння молоддю демократичних цінностей, 
перед вузівською політологією виникають важ-
ливі завдання. 
Викладання політології повинно бути зорієн-

товано на вирішення актуальних проблем розви-
тку суспільства, які виникли під час демократич-
них перетворень. Ось чому програма навчально-
го курсу не може бути незмінною, її зміст пови-
нен наповнюватись новими ідеями, новими дос-
лідженнями і методиками суттєвих суспільних 
явищ, новими пошуками альтернативних рі-
шень. На наш погляд, важливо викладати окре-
мий курс з основ демократії і її складовий розділ 
“Основні демократичні цінності та їх вплив на 
формування політичної свідомості молоді”. Але 
необхідно зауважити, що безмірно розширювати 
зміст курсу політології теж не варто. У політо-
логію слід включати вивчення і вирішення лише 
політичних, а не всіх громадських конфліктів та 
інших процесів; тільки політичних, а не адмініс-
тративно-правових та всіх інших функцій влади. 
Тому що предметом політології є політичні ідеї, 
політичні інститути, політичні сили, а також 
політичні процеси. 
Вона відточує, удосконалює важливі для по-

літики інструменти вивчення та аналізу, поглиб-
лює теоретичні основи політики. Завданням ви-
кладачів політології є аналіз процесів, якими 
займається наука, на високому професійному 
рівні і з максимальною об’єктивністю, без напо-
легливої пропаганди своїх поглядів і смаків. 
Важливо пам’ятати, що жодна з ідеологій не 
може претендувати на те, що саме вона, і тільки 
вона, з усією повнотою відображає всю гаму 
соціальних інтересів і тенденцій соціального 
розвитку. 
В цілому зміст навчання у вищому навчаль-

ному закладі базується на єдності процесів роз-
витку науки, політики, культури суспільства та 
освіти, які перебувають у взаємозв’язку та взає-
мозалежності. Він визначається метою і завдан-
нями підготовки не лише певних фахівців, а й 
людини із широким науковим світоглядом. Сьо-
годні вимагає свого вирішення питання про 
зміст і структуру як загального курсу політоло-

гії, так і її складових частин, а саме: оптимальне 
поєднання в його змісті фундаментальних і при-
кладних досліджень, різнорівневих явищ і про-
цесів, а також явищ глобального характеру. 
Сучасний викладач вищої школи використо-

вує величезну кількість форм і засобів передачі 
інформації та навчання, але слово, жива мова 
викладача стоїть над усіма цими засобами. Саме 
лекція високого гатунку закладає основи засво-
єння студентами сутності знань, визначає шляхи 
і засоби їх отримання і вдосконалення. Під впли-
вом лекції у студентів повинен формуватись 
об’єктивний погляд на науку, який на основі 
самостійної роботи переростає у наукові переко-
нання. 
Важливо на лекції стимулювати активність 

студентів. Найпродуктивнішими стимулами є: 
спонукальні (професія, довіра, пріоритет, інте-
рес), динамічні (час, швидкість), загрожуючі 
(контроль, оцінка, відповідальність). Одночасне 
використання стимулів активізації з відповідни-
ми прийомами робить навчальний процес ціка-
вим і високоефективним. 
Вища школа повинна закладати у майбутніх 

політологів здатність раціонально та критично 
оцінювати політичні феномени, робити усвідом-
лений політичний вибір. Саме цьому сприяють 
практичні, семінарські заняття. 
Важливо, щоб вони проходили з використан-

ням сучасних форм та методів. Студент повинен 
мати можливість брати участь у дискусіях і ви-
словлювати свою точку зору. Плідній роботі 
сприяє якісна самостійна підготовка протягом 
деякого часу. Ось чому важливо навчальному 
відділу ВНЗ враховувати цю методичну вимогу. 
Викладач на лекції дає завдання студентам 

на підготовку рефератів і пояснює критерії його 
оцінки. Виграшною формою практичного занят-
тя є проведення ділової гри, особливо з таких 
тем, як “Політичні партії”, “Політична діяль-
ність і політичні відносини” та інших. Важливо, 
щоб викладач поставив перед студентами про-
блему ефективної та активної роботи на занят-
тях, а саме – наприкінці триместру вони змо-
жуть отримати залік. 
Виходячи з цього, викладач на практичних 

заняттях повинен показати, що студентська гру-
па і він є співучасниками навчального процесу, 
що їх головна мета –високоефективне навчання і 
правильне розуміння політичних процесів мину-
лого та сьогодення. 
Важливою формою підготовки до семінарсь-
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ких занять є самостійна робота студентів. Доці-
льним є те, що на першому занятті, особливо 
першого курсу, викладач інформує студентів 
про методику самостійної роботи з першоджере-
лами, підручниками і посібниками. Треба обо-
в’язково звертати увагу студентів на те, що кон-
спект лекцій і першоджерел – це їх головний 
робочий посібник. 
Кафедрою політології МДГУ ім. П. Могили 

підготовлений посібник для самостійної роботи 
студентів над дипломними роботами. Нам необ-
хідно підготувати також методичні матеріали 
для самостійної роботи над першоджерелами. 
Важливим завданням вузівської політології є 

формування професійного інтересу у майбутніх 
фахівців-політологів. Його прояви ми помічаємо 
в активній спрямованості на пізнання особливо-
стей професійної діяльності, її змісту і вимог, у 
творчому засвоєнні професійного досвіду. 
Головними компонентами професійного ін-

тересу студента є: 

• спрямованість на пізнання особливостей, 
змісту і вимог професійної діяльності, до якої 
він готується у ВНЗ; 

• діяльність спрямована на засвоєння профе-
сійного досвіду, пошук студентом шляхів до 
самовдосконалення у відповідності до сучас-
них вимог професії; 

• емоційно-оцінювальна спрямованість на про-
фесію (оцінки, задоволеність та ін.). 

Серед усіх суб’єктів навчального процесу, 
спрямованих на формування професійного інте-
ресу у майбутніх політологів, провідна роль на-
лежить професорсько-викладацькому складу. 
Саме викладач, використовуючи свій професій-
ний, педагогічний і культурний потенціал, пови-
нен налагодити зі студентами змістовну зацікав-
лену роботу по пізнанню професійної роботи 
політолога, засвоєнню відповідальної місії про-
фесійних аналітиків, експертів, консультантів, 
політичних технологів, дослідників у демокра-
тичному процесі перебудови українського суспі-
льства. 
Викладач повинен вчити тому, як треба спіл-

куватись, як поводитися не тільки у ВНЗ, а й 
поза його межами. 
Практика показує, що потрібні фахівці-

політологи, котрі не тільки опанували системою 
знань, умінь і навичок, а й такі, що є патріотами, 
мають громадянську позицію і наукову доброче-
сність. 
Становлення системи професійних політиків 

– це довготривалий і складний процес, який 

включає в себе освітню підготовку високого 
рівня і багаторічну політичну практику. 
Сьогодні важливим завданням державних 

органів є визначення статусу фахівців-
політологів, встановлення переліку тих посад в 
органах державної влади і управління, які вони 
можуть займати, визначення головних завдань 
та функцій їх роботи. 
Необхідним завданням міністерства освіти, 

провідних вузів є розробка типових освітньо-
професійних програм спеціалістів і магістрів 
політології. 
Практика роботи нашої кафедри показує, що 

через обмеженість висококваліфікованих викла-
дачів до навчального плану спеціальності 
“Політологія” неможливо включити важливі 
політологічні курси, особливо прикладного ха-
рактеру. А саме вони надають можливість готу-
вати і теоретиків політики, і викладачів гумані-
тарного циклу, і, що важливо, – технологів полі-
тичних процесів. 
Значним перспективним завданням нашого 

вузу є створення спеціалізованих кафедр, які б 
вели меншу кількість предметів і підвищили 
якість викладання політичних дисциплін. 
Саме вони мали б можливість готувати якісні 

підручники, навчальні посібники і методичні 
матеріали. На сьогоднішній день на кафедрі по-
літології складений план видання навчальної 
літератури і вже видані вагомі навчально-
методичні матеріали і посібники наших виклада-
чів. Але цю роботу треба активізувати з враху-
ванням потреб студентів і підвищення якості 
підготовки фахівців-політологів. 
У нашій сучасній державі постає завдання 

створити систему фахової підготовки політоло-
гів і підвищення їх кваліфікації. 
Основними напрямками створення такої сис-

теми, на наш погляд, є: 
• розробка і створення ефективної системи 
викладання і вивчення студентами-
політологами базових гуманітарно-полі-
тичних курсів освіти в Україні, регіоні, ВНЗ; 

• інтеграція фахової підготовки та актуалізація 
базових і спеціальних навчальних курсів; 

• вивчення і втілення у практику навчального 
процесу світової і вітчизняної наукової думки; 

• створення умов для формування у студентів 
навичок творчого мислення і політичного 
світогляду; 

• залучення студентів до науково-дослід-
ницької і практичної роботи; 

• надання можливості студентам-політологам 
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вільного вибору у вивченні декількох інозем-
них мов. 

Ця система повинна створюватись виходячи 
з підготовки спеціаліста-політолога, який приз-
начається для виконання робіт у галузі гуманіта-
рних і суспільних наук, соціології та статистики, 
державних, політичних і громадських установ та 
організацій. 
Він має право займати посади фахівця зв’яз-

ків з громадськістю та пресою, аналітика з дос-
ліджень товарного ринку, експерта або консуль-
танта із суспільно-політичних питань (у тому 
числі в партіях, громадських організаціях, різно-
го рівня державних структурах), політичного 
оглядача, коментатора, працівника соціальної 
сфери. 
Фахівці в галузі політичної науки необхідні для 

багатьох регіонів, зокрема для подальшого підне-
сення ефективності в роботі районних і обласних 
державних адміністрацій, органів місцевого само-
врядування, регіональних осередків політичних і 
громадських об’єднань, що відповідає потребам і 
концептуальним вимогам місцевого, регіонального 
і загальнодержавного розвитку. 
Сучасний розвиток суспільства виявляє дос-

татньо підстав для констатації зростання ролі 
політики у вирішенні актуальних проблем полі-
тичного, соціального, економічного, культурно-
го і освітянського рівня. 
Сприяти вирішенню цих завдань покликані і 

спроможні саме спеціалісти-політологи. 
Вивчення курсу політології надає студентам 

необхідну базову підготовку з теорії і методоло-
гії аналізу політичного життя, сприяє вироблен-
ню світоглядних і ціннісних критеріїв суспіль-
них подій, умінню зв’язувати політологічне 
знання з практикою. 
Одночасно слід звернути увагу на проблеми, 

які виникли у процесі становлення політології 
як наукової дисципліни. Серед них є такі: 

• відсутність системи інформованості щодо 

напрямків політологічних досліджень в Украї-
ні; 

• співпадання тем і проблем, об’єктів дослі-
дження, їх повторюваність; 

• недостатньо чітка структура поширення полі-
тологічних знань; 

• перевага проблем методології і недостатнє 
використання прогностичної функції політо-
логії; 

• невизнання політологічних інструментаріїв, їх 
ефективності при моделюванні стратегії роз-
витку політичної сфери України. 

У зв’язку з цим необхідно виробити єдиний 
стандарт політологічної освіти в Україні, ство-
рити систему перепідготовки викладачів-
політологів, акцентувати увагу на розробленні 
актуальних наукових напрямків, які б створили 
модель розвитку України. 
Підготовка політологів-професіоналів в укра-

їнській державі дає можливість вищим навчаль-
ним закладам зробити свій вагомий внесок у 
підвищення політичної свідомості і політичної 
культури населення нашої держави, буде сприя-
ти поліпшенню діяльності управлінських та вла-
дних структур, що надзвичайно важливо для 
вирішення стратегічних завдань державотворен-
ня незалежної України. 
Участь кафедр політології в процесі форму-

вання державної ідеології в регіонах на рівні 
місцевого самоврядування, в партійних структу-
рах і громадських організаціях є ефективною, 
тому що саме через них є можливість створити 
систему конструктивних відносин влади з різни-
ми верствами населення в умовах перехідного 
періоду побудови українського суспільства. 
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